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POLISH ROLE PLAY

Wigilia Bożego Narodzenia 
Hello everyone! I'm Mateusz and these are my friends: Ola, Basia, Karol and Piotrek. We are all, as
you know from Poland. Today we are going to present you with one of the most important traditions
which we celebrate in our country.
To make you realise which important festival we're going to focus on today, let me set the exact time and
place of the action:
Time of action is: the 24

th
of December

Place: Poland.
The christmas time is coming and as you can imagine it's going to stay with us for a few days. To make it feel
comfortable with us, please welcome it with applause!
Thank you!
Maybe you all know what's going to happen on the 24

th
of December, which is a Christmas Eve day in all the

countries which stick to Catholic tradition... or maybe you don't.
Therefore, we are here today, to prove you only think you know what at Wigilia Bożego Narodzenia- this is how 
we in Poland call Christmas Eve, happens in an usual Polish family.
Here we have an average Polish Family: 2+2, which means parents and two children:
Mrs Zofia Brzęczyszczykiewicz – wife, Mr Brzęczyszczykiewicz – husband,  
Nikola Brzęczyszczkiewicz – daughter, David Brzęczyszczykiewicz – son.  
(mobile is ringing) Well, i've just received a message.David is trying to get back home for Christmas from
London where he's been spending last year studing at Oxford Uni, but because of poor weather conditions his
flifgt's been unfortunately called off.
Now, it's 3 o'clock in the morning on the 24

th
of December. Everybody is sleeping.But, why don't we try to

check what they are dreaming about.?
Mrs Brzęczyszczkiewicz: 
Oh Gosh! Tomorrow is Wigilia and i'm already so tired after clining the windows, washing curtains, hovering
carpets...and i still haven't prepared anything in the kitchen. I have to make 12 traditional dishes for the
supper. All the preparations will kill me! But , if I don't do all the dishes, my mother will kill me! She is so
obsessed with tradition. Oh no, I don't want to wake up!
Mr Brzęczyszczykiewicz: 
Great! Tomorrow is Wigilia.It's going to be a perfect day!... unless I come across my wife in the kitchen. But I
have a plan!.After breakfast ,I'll leave home in search of a Christmas tree and carp. Of course, it's not easy to
get an appropriate tree and buy a good fish at that day:) So, i'll tell my wife, I had to go for the tree to the
forest and fish carp myself in the lake.I'll come back at 2 p.m. Earlier would be dangerous, I'm all fingers and
thumbs when it comes to kitchen work. It's not my cup of tea at all! Yeah, It's time to wake up!
Nicola Brzęczyszczykiewicz: 
Hm... Wigilia tomorrow. No meat for breakfast, no meat for dinner, no watching TV, no Internet browsing.Such
a bore! The only thing which will keep me alive is that i don't have to go to school and in the evening... get
some presents! I hope at least this year my dad won't kill carp with hairdrayer, as it was last year, when by
unnice coincidence, carp which was swimming in the bath tube got an electric shock, when my father drying his
hair, dropped the hairdrayer just right to the tube! Poor fish had no chance to survive. Ok...I have to wake up!
But, is it really the way in which the roles are divided between the members of Polish family at that day of a
year? Let's look more deeply into their schedule:

Mrs Brzęczyszczykiewicz Mr Brzęczyszczykiewicz Nicola Brzęczyszczykiewicz 

6.30 Wake up
7.00 Shopping
10.00 – 16.00 Preparing 12 dishes
16.00 Prearing herself for the
ceremonial supper

9.00 Wake up
9.30 Beakfast
10.00 'Trip' in search of Christmas
tree and carp
14.00 Back home from the 'trip'
14.15. Decorating christmas tree
with daughter
15.00 Killing carp
16.00 Preparing himself for the
ceremonial supper

10.00 Wake up
10.30 Breakfast
11.00 Tiding her bedroom
12.00 doing very urgent homework
for school:0 (read Browsing the
Internet)
14.15 Decorating christmas tree
with father
15.30 Decorating table for
Christmas Supper
16.00 Preparing herself for the
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ceremonial supper

As you all can see Mrs Brzęczyszczykiewicz has the least items in her schedul. Lucky she !:) 

And then there comes this special moment of the evening. It's around 5 p.m. The firs star is coming up to the
sky – it's the sign Wigilia should start.
The whole family gathers around the table !

1. White tablecloth is alread on the table.
2. Hay under the tablecloth.
3. One spare plate left for a traveller who might visit the house that evening.

(And what a surprise! It's David 'the traveller' who fortunately managed to reach home just in the nick of
time!)

4. Head of the family reads the Biblie according to st. Luke.
5. Everyone shares the holly wafer.
6. Everone tastes 12 dishes, prepared only once a year for this occasion.
7. They sing Polish Christmas songs.
8. Finally before midnight everyone goes to Midnight Mass to their church praising the birth of Jesus

Christ.
Tradition is and hopefully will be continued in each Polish family.

After all, traditions and customs are what adds to national identity of each singular country.
Thank you very much for your attention!

(dziennikarz 1) Dzień dobry! Witam państwa w kolejnym specjalnym odcinku programu: Poznaj moją 
rodzinę. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć rodzinę z środkowej Europy. 
Good afternoon Ladies and Gentlemen! Welcome to the next episode of the TV show: Meet my family. In
today’s special edition we will host a family from central Europe.
- (dziennikarz 2) Otóż w dzisiejszym odcinku odwiedzi nas rodzina z Polski. Państwo Brzęczyszczykiewicz z 
Szebrzeszyna zgodzili się opowiedzieć nam, jak przygotowania do świąt bożonarodzeniowych wyglądają w ich 
domu, a zarazem kraju.
- (dziennikarz 1) Powitajmy ich gorącymi brawami. Zapraszamy państwa do studia. 
Let's have a round of applause for this very nice family. You are welcome to sit down and make yourself at
home.
- (dziennikarz 2) Witamy, cieszymy się, że odpowiedzieli państwo pomyślnie na nasze zaproszenie. 
- (mąż)Przyjemność po naszej stronie. 
- (dziennikarz 1) Otóż, chciałbym się zapytać jak państwo się czują. 
Well, first off all, please tell us how are now here with us at the studio?
- (mąż)Całkiem nieźle, gdyby nie to, że musiałem czekać 2 godziny w kolejce do łazienki, ponieważ moja żona 
tak przejęła się, że będzie występować w telewizji, że szykowała się przez cały ten czas. Stwierdziła, że nie może 
wyglądać przecież jak strach na wróble, musi wyglądać odpowiednio elegancko. 
-(żona)Oj, Henryk nie przesadzaj! Wcale tak długo się nie szykowałam i nie przeżywałam tego aż tak bardzo jak 
opowiadasz.
- (dziennikarz 2) Przejdźmy do meritum, otóż zgodzili się państwo opowiedzieć nam jak wyglądają święta, a 
zarazem przygotowania do świąt w waszym domy oraz kraju. Zacznijmy więc może od pytania czym są dla was 
święta. Jasiu, odpowiesz nam na to pytanie? 
-(dziecko) Święta Bożonarodzeniowe dla mnie są czymś szczególnym, bo wtedy przychodzi do nas święty 
mikołaj i dostaje dużo prezentów. Przyjeżdża do nas babcia i dziadek i razem jemy wielką kolację przy której 
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dużo żartujemy. Potem idziemy do Kościoła, obejrzeć żłóbki w których narodził się Pan Jezus. 
Lubię ten czas, ponieważ nie chodzimy wtedy do szkoły i mogę sobie trochę odpocząć od nauki. 
- (dziennikarz 1) Bardzo interesujące spostrzeżenia, dziękuje za odpowiedź. Pani Mario, teraz pani 
kolej, czym są dla pani święta. 
Yes, that's a very remarkable insight. Thank you for your reply. And Mrs Maria, now it's your turn,
what do you associate Christmas with? How do you feel about this very special time of the year?
- (żona)Święta są przede wszystkim czasem spędzonym z bliską mi rodziną. Jesteśmy katolikami, więc narodziny 
Jezusa są jednak dla nas równie ważne. W święta te wszyscy możemy zasiąść razem do wigilijnej kolacji, spędzić 
razem czas. Czas, w którym nikt się z nikim nie kłóci. 
- (mąż)Dla mnie święta podobnie jak dla mojej żony i syna, są wyjątkowym przeżyciem. Jest to czas miłości i 
szczęścia. Czas, w którym żaden człowiek nie powinien być sam. 
-(dziennikarz 2) Widać, że są państwo bardzo szczęśliwi, dzięki tym świętom. Jednak jak to zawsze bywa, kolację 
musi ktoś przygotować, kto się tym zajmuję? 
- (żona)Niestety, w kuchni zostaję sama, a raczej nikogo do niej nie wpuszczam, podobnie jak każda Polka, bo 
nie pozwolę, żeby ktoś zepsuł mi kolację nieudaną potrawą. W Polsce tradycja mówi, że na wigilijnym stole 
musi być 12 potraw. W naszym domu tradycja ta zawsze jest zachowana, więc mam bardzo dużo pracy. Muszę 
przyszykować karpia, pierogi, kluski z makiem, ciasta i wiele innych potraw.  
- (dziennikarz 1) Widać, że jest pani pracowitą kobietą, a co robią w tym czasie inni członkowie rodziny? 
I can see that you are very hardworking woman, trully devoted to traditin. Is it really that all Polish women
follow this pattern of behaviour?
….......................................................................................
And what do other family members do in the meantime?
- (dziecko)Ja próbuje wkraść się do kuchni i podjeść trochę ciasta, ponieważ wszystko tak ładnie pachnie, że nie 
da się nie skusić.  
-(dziennikarz 1)  (śmiech) A czy udaje Ci się zrobić to co zamierzasz? 
And, are you successful in your attempts?
- (dziecko)Niestety bardzo rzadko, ponieważ mama często mnie przyłapuje i zabrania. Prosi mnie, abym trochę 
jej pomógł, jednak nie w gotowaniu tylko sprzątaniu. Co roku musze bardzo dokładnie sprzątać swój pokój, a ja 
tak tego nie lubię. 
- (dziennikarz 2) A co w tym czasie robi tata?
- (żona)Co robi tata? Niech on sam odpowie na to pytanie.
- (mąż)W tym czasie ja, jako poczciwa głowa rodziny, muszę wymyślić jak zabić karpia, którego wcześniej musze 
kupić. Nie jestem zabójcą, nie lubię zabijać niewinnych ryb. Jednak ktoś to musi robić. Pewnego roku przez 
przypadek, biedny karp zastał uśmiercony suszarką… 
- (dziennikarz 2) Słucham, jak to się stało? 
- (mąż)Karp pływał sobie w wannie, było chwilowe zamieszanie i niechcący Jasiek zrzucił włączoną suszarkę do 
wody… Karp tego nie przeżył, ale dzięki temu ja nie musiałem go zabijać. Przynajmniej raz wyręczył mnie syn. 
- (dziennikarz 1)  Wszystko świetnie, pani sprząta w domu i gotuje, pan zabija karpia, córka pomaga. A kto 
robi zakupy świąteczne? 
Everything seems to be fully under control: you, Mrs Brzęczyszczykiewicz tidy and cook at home, you Mr 
Brzęczyszczykiewicz kill the fish, your daughter Basia helps. And who does  the Christmas shopping? 
- (dziecko)Ten obowiązek należy do taty i mnie. Mama daje nam listę, z którą idziemy do sklepu. Jednak zawsze 
jesteśmy tak zakręceni, że zapominamy wszystkiego kupić i mama później sama jedzie i dokupuje potrzebne 
rzeczy.
- (dziennikarz 2) Chodzi pan tylko na zakupy i zabija karpia, czy jeszcze musi wykonywać jakieś inne prace 
domowe?
- (mąż)Owszem, do moich corocznych obowiązków należy również trzepanie dywanów i kupno choinki. Jest to 
ciężka praca, ponieważ trzeba dużo naszukać się, żeby znaleźć idealną choinkę.  
- (dziennikarz 1) Choinka, słyszałem że w Polsce to pod nią zostawia się prezenty. 
Yes, Christmas tree is in a way an international symbol. Do you also leave presents there to unpack them in
the firs day of Christmas?
- (dziecko)Tak, pod nią zawsze znajdujemy prezenty. Jednak najpierw musi ją ktoś ubrać.  
- (żona)To zadanie przypada na całą rodzinę, czerpiemy z tego mnóstwo zabawy, ponieważ jest to wyjątkowe 
przeżycie i bardzo fajnie jest zawieszać bombki i inne ozdoby. 
- (dziennikarz 2) Przygotowania do świąt są męczące dla całej rodziny, a jak wygląda sama kolacja wigilijna? 
-(mąż) Cały wieczór wigilijny zaczynamy wtedy kiedy zobaczymy pierwszą gwiazdkę na niebie. 
-(dziecko) To moje zadanie!
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-(żona) Wtedy uroczyście mąż czyta Ewangelię Św. Łukasza, dalej modlimy się przez chwilę i 
składamy sobie życzenia. Na końcu śpiewamy kolędy, które są bardzo popularne w naszym kraju. 
-(mąż) I po tym wszystkim nareszcie zasiadamy do kolacji. Po całym dniu poszczenia. 
- (dziennikarz 1) A po kolacji, sprzątają państwo? 
After this most special supper of a year, what to you usually do?

- (żona)Po kolacji całą rodziną podążamy do Kościoła na Msze Świętą o północy, to również stara chrześcijańska 
tradycja.
- (dziennikarz 2) Dziękujemy państwu, za to, że opowiedzieli nam jak wyglądają święta w ich domu i kraj. 
Dziękujemy. 
- (mąż)Przyjemność po naszej stronie. 
- (dziennikarz 1) I to już koniec dzisiejszego odcinka programu: Poznaj moją rodzinę. Do zobaczenia za 
tydzień, jak zawsze o tej samej porze. Żegnamy państwa. Do zobaczenia. 
And that’s already unfortunately all in today’s episode: Meet my family. We hope to see you next week, as
always at the same time. See you soon!

Jeżeli jestes uczniem pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy liceum  i uczęszczasz do grupy zaawansowanej z 
języka angielskiego, zapraszamy cię do udziału w konkursie z języka angielskiego! 

Jeżeli chcesz sprawdzić swój poziom tzw. „użytkowego angielskiego” zgłoś się do udziału w konkursie: 
'Use of English Master'

Nie ma znaczenia, czy uczysz się angielskiego w szkole, czy sam w domowym zaciszu poznajesz nowe słówka i 
zgłębiasz tajniki gramatyki, czy uczęszczasz na lekcje dodatkowe. 
Uczestnicząc w konkursie będziesz miał okazję udoskonalić swą znajomość języka, zwiększyć szansę na lepszą 
ocenę z angielskiego, zaprezentować swoją wiedzę koleżankom i kolegom uczestniczącym w konkursie, 
zdobyć dyplom uczestnika, a także wygrać atrakcyjne nagrody prosto z Londynu!  
Test konkursowy odbędzie się 25 marca 2011r. na 5-tej i 6-tej godzinie lekcyjnej.  
Zgłoszenia należy kierować do pani Iwony Jóźwiak i pani Agnieszki Florczak do 18 marca. 


